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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Gelijk aan het verhogen van de vitaliteit en gezondheid van cliënten is er binnen 
Zorggroep Noorderboog ook aandacht voor de ontwikkeling naar een gezonde 
leefstijl van medewerkers. We maken hierbij gebruik van de visie van Machteld 
Hüber op 'positieve gezondheid'. Als medewerkers zichzelf bewust zijn van hun 
vitaliteit, zijn zij nóg beter in staat om hierover in gesprek te gaan met cliënten 
en hen uit te leggen wat de mogelijkheden zijn van deze zienswijze voor de 
kwaliteit van leven en nóg beter in staat om zich blijvend in te kunnen zetten 
voor het werk dat ze graag willen uitvoeren. 

Persoonlijke kwaliteiten en talenten van werknemers staan centraal bij 
Zorggroep Noorderboog. Wij gaan uit van wat er wel kan, van mogelijkheden en 
kansen. We richten ons dus op het gebied waar iemand wél invloed op heeft. Dat 
geeft energie en veerkracht. 

Om werknemers vanuit zichzelf te laten handelen conform de visie die we 
hebben t.a.v. het zorgproces naar onze cliënten, is het nodig dat ook zij worden 
gezien als "klanten van Zorggroep Noorderboog". Daarmee benaderen we onze 
werknemers vanuit dezelfde principes die de basis vormen van positieve 
gezondheidszorg en eigen regie. Dit is de basis van het strategisch 
personeelsbeleid voor de komende jaren dat is gericht om met elkaar de slag te 
kunnen maken om de klantwens(en) leidend te laten zijn. 

Dit komt tot uiting in 2 pijlers namelijk: "Het Goede Gesprek Voeren" en 
"Afspraken Realiseren". Hierbij hoort nadrukkelijk ook het krijgen van ruimte en 
het scheppen van heldere kaders en een richting waarin zaken afgewogen 
kunnen worden om tot gewenst handelen te komen. En natuurlijk ook faciliteiten 
en omstandigheden die het mogelijk maken. Deze aspecten komen terug in het 
nemen en krijgen van eigen verantwoordelijkheid en de wijze waarop we 
leiderschap willen invullen. 

Om bovenstaande te kunnen realiseren hebben we werknemers nodig die de 
eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen om uitvoering te geven aan: 
a) Het eigen professioneel handelen m.b.t. de specifieke taken en afspraken die 

overeengekomen zijn
b) Het voor nu en in de toekomst bekwaam en bevoegd blijven voor de

overeengekomen taak en functie
c) Het voor nu en in de toekomst duurzaam inzetbaar te blijven voor de

arbeidsmarkt en daarmee ook het eigenaarschap hebben en nemen om
architect te zijn van de eigen loopbaan.

Het sociaal raamwerk dat voor u ligt beschrijft op welke wijze we praktisch 
uitvoering willen geven aan het strategisch personeelsbeleid 2018-2021 in een 
organisatie die continu in verandering zal zijn. Want als één ding in de afgelopen 
jaren duidelijk is geworden, dan is het wel dat we continu mee moeten bewegen 
in maatschappelijke, politieke en wettelijke ontwikkelingen. De traditionele 
bakens van 'één werkgever', 'vaste banen', 'opleiden' en 'pensioen' zijn al 
verplaatst en we zullen nieuwe verbindingen met elkaar aan moeten gaan die 
inzetten op 'werkgelegenheid' en 'flexibele inzet in verschillende levensfases'. 
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